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SA.252.14.2022 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postepowania na Dostawę produktów mrożonych z podziałem na części: Część I — Dostawa 
mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych, Część II- Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i 
przetworów rybnych na I półrocze 2023 rok 

Zamawiający — Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu zgodnie z art.253 ust 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj.: Dz.0 z 2022, poz.1710 ze zm. ) informuje: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty 
Część I — Dostawa mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych 
nazwa(firma): NORDIS SA 
adres ul. Głogowska 35, 45-315 Opole 
cena brutto: 13.868,50 zł 

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne: 
Wykonawca zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia i zgodnie z pkt 15.3. SWZ zamawiający 
wybrał ofertę jako najkorzystniejszą. 
Na podstawie art.239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 
zamówienia. 

Część II — Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych 
nazwa(firma): NORDIS SA 
adres ul. Głogowska 35 , 45-315 Opole 
cena brutto: 25.207,50 zł 

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne: 
Wykonawca zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia i zgodnie z pkt 15.3. SWZ zamawiający 
wybrał ofertę jako najkorzystniejszą. 
Na podstawie art.239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 
zamówienia. 

2. Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom 

Część I Dostawa mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych 

Numer 
oferty 

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów 
przyznanych w kryterium 
Cena 100 % 

1 Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp.J., 
ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 

94,14 pkt 

2 NORDIS SA 
Ul. Głogowska 35, 45-315 Opole 

100 pkt 
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Część II Dostawa ryb mrożonych, wędzonych 

Numer 
oferty 

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów 
przyznanych w kryterium 

Cena 100 % 
I Zakład Produkcji Spożywczej AMB1 M. Karkut i Wspólnicy Sp.J., 

ul. Składowa 11,41-902 Bytom 
78,33 pkt 

2 NORDIS SA 
Ul. Głogowska 35, 45-315 Opole 

100 pkt 
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